หลักั สูตรวิทิ ยาศาสตรบัณั ฑิติ

สาขาวิชาเคมี
สาขาวชาเคม
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิวทยาเขตกาแพงแสน
มหาวทยาลยเกษตรศาสตร
ทยาเขตกําแพงแสน

วิทยาเขตกําแพงแสน


วิทยาเขตกําแพงแสนมีพ้นื ทีร่ วม 7800 ไร่ ตัง้ อยู่ใน
ํ
อ.กาแพงแสน
จ.นครปฐม
ป มบรรยากาศแวดลอมไปดวย
ี
้ ไป ้
ธรรมชาติทส่ี งบและสวยงาม เป็ นแหล่งดูนกและนกอพยพทีม่ ี
ชื่อเสียง และมีสง่ิ อํานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น




ห้องสมุดและระบบสารสนเทศ
หอพักนิสติ และหอพักนานาชาติ
ธนาคาร / ไปรษณีย ์ / ร้านหนังสือ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์


ศวท. เป็ นคณะทีป่ ระกอบด้วยหน่วยงานทัง้ ด้าน วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ศลปศาสตร
และเทคโนโลย
ศิลปศาสตร์ การจดการ
การจัดการ และ สงคมศาสตร
สังคมศาสตร์
 มีการบูรณาการรูปแบบต่าง ๆ ทัง้ ด้านความรู ้ บุคลากร
เครื่องมือและเทคโนโลยี ซงเออประโยชนแกนสตทุ
เครองมอและเทคโนโลย
ซึง่ เอื้อประโยชน์แก่นิสติ ทกสาขาวิ
กสาขาวชา
ชา
ให้มคี วามรูแ้ ละทักษะทีห่ ลากหลาย เช่น การบริหารจัดการ
ภาษา และ คอมพวเตอร
คอมพิวเตอร์
 คณะมีหอ้ งปฏิบตั ก
ิ ารคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบตั กิ ารภาษา และ
ห้องปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์ ทีททนสมย
หองปฏบตการทางวทยาศาสตร
ท่ นั สมัย มีมระบบ
ระบบ Wi-Fi
Wi Fi ใน
ทุกอาคารเรียน ซึง่ สามารถรองรับความต้องการของนิสติ ทุก
สาขาได้อย่างดี
สาขาไดอยางด

โครงการจัดตัง้ สายวิชาเคมี


สายวิชาเคมีเป็ นหน่วยงานทีใ่ ห้บริการการเรียนการสอนด้าน
ี ั้ ้ ื
ั้ งแกนสตคณะตาง
่ ิิ
่ ๆ ในวทยาเขต
เคมทงพนฐานและขนสู
ใ ิ
กําแพงแสน และเปิ ดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา ในสาขาเคมี
ใ
และให้
ใ บริการฝึ กอบรมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับด้านเคมี
 สายวิชาเคมีแบ่งออกเป็ นสาขาวิชาต่าง ๆ ได้น้ ี




เคมอนทรย
เคมี
อนิ ทรีย ์
เคมีอนิ นทรีย ์
เคมีวเิ คราะห์





เคมเชงฟสกส
เคมี
เชิงฟิ สิกส์
เคมีสง่ิ แวดล้อม
เคมีพอลิเมอร์และอุตสาหกรรม

โครงสร้างการบริหาร
ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี
ประธานหลักสตร
ประธานหลกสู
ตร วท.บ.
วท บ (เคม)
(เคมี)
ผูป้ ระสานงานสาขาเคมีอินทรี ย ์
ผูป้ ระสานงานสาขาเคมีอนินทรี ย ์
ผูป้ ระสานงานสาขาเคมีวเิ คราะห์
ผูป้ ระสานงานสาขาเคมีเชิงฟิ สิ กส์
ผูป้ ระสานงานสาขาเคมีสิ่งแวดล้อม
ผูป้ ระสานงานสาขาเคมีอุตสาหกรรมฯ

คณาจารย์สาขาเคมี


เคมีอนิ ทรีย ์









อ.วิไลลักษณ์ ขวัญยืน
ดร.วีรมลล์ ไวลิขิต

เคมีอตุ สาหกรรมและโพลิเมอร์





ออ.นวลจนทร
นวลจันทร์ มจฉรยกุ
มัจฉริยกลล
ดร.สุนนั ท์ ทิพย์ทพิ ากร
ดร.วรางคณา จิตตชุ่ม
ดร. กมลทิพย์์ ขัตติยะวงศ์์

เคมีเชิงฟิ สิกส์


รศ.วีรชัย พุทุ ธวงศ์
ผศ.วุฒพิ งษ์ ศิลปวิศาล
ดร. วันเพ็ญ เหล่าศรีไพบูลย์
ดร นงพงา จรสโสภณ
ดร.
จรัสโสภณ






เคมีวเิ คราะห์








เคมีสง่ิ แวดล้อม




รศ.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์
ดร. พจมาลย์ พูลมี
ดร. ปิ ติ ตรีสกุ ล
ดร อาทร ลอยสรวงสน
ดร.
ลอยสรวงสิน
ดร. บุญเดช เบิกฟ้ า
ดร.ฐิตยิ า แซ่ปงั

เคมีอนิ นทรีย ์




ดร.พเชษฐ
ดร
พิเชษฐ อนุ
อนรัรกษอุ
กษ์อดดมม
ดร.วีนาวรรณ สมผล
อ. ทรงธรรม เรืองชัยทวีสขุ

http://chem.flas.kps.ku.ac.th

เคมี (Chemistry)


เป็ นสาขาวิชามีความจําเป็ นอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาประเทศ
โ
โดยเฉพาะการวจยและพฒนาผลตภณฑใหม
ิั
ั
ิ ั ใ์ ่
การตรวจสอบและสร้างมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ อีกทัง้ ยัง
เป็ นพื้นฐานให้
ใ สาขาวิชาอืน่ ๆ ดังนัน้ ความต้องการบุคคลากร
ผููม้ คี วามรููด้ า้ นเคมีในสายงานต่าง ๆ จึงมีอยูู่ตลอดเวลา

หลักสููตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี


สาขาวิชาเคมี ได้เริ่มเปิ ดสอนหลักสูตร วท.บ. (เคมี) ในปี
ึ 2549 โดยใชหลกสู
การศกษา
โ ใ ้ ั ตรเดยวกนกบคณะวทยาศาสตร
ี ั ั
ิ
์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
 มีจด
ุ ประสงค์เพือ่ สร้างบัณฑิตทีม่ คี วามรูแ้ ละทักษะด้านเคมี
สามารถใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ อย่างเชี่ยวชาญ
รูจ้ กั วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ มีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถปฏิ
สรางสรรค
สามารถปฏบตงานจรงไดอยางมประสทธภาพ
บตั งิ านจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จํานวนนิ สติ สาขาเคมี


จํานวนนิสติ ปัจจุบนั


ชัชนปท
้ ปี ่ี 1 (รหส
( สั 53) รวม 54 คน
 ชัน
้ ปี ท่ี 2 (รหัส 52) รวม 44 คน
 ชนปท
ชั้ ปี ่ี 3 (รหส
( สั 51) รวม 44 คน
 ชัน
้ ปี ท่ี 4 (รหัส 50) รวม 37 คน


บณฑต
ั ิ วท.บ. (เคม)
( )ี รุ่นท่ี 1 (รหส
( สั 49) รวม 18 คน

ความก้าวหน้าด้านอาชีพและศึกษา


บัณฑิตสาขาวิชาเคมีสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย






ด้ดานวชาการ
านวิชาการ เชน
เช่น อาจารย
อาจารย์ นกวจย
นักวิจยั ในหนวยงาน
ในหน่วยงาน เชน
เช่น
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจยั หน่วยงานวิจยั และตรวจสอบ เป็ นที่
ปรึกษาในด้านต่าง ๆ
ด้านอุตสาหกรรม เช่น เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายวิจยั และพัฒนา ฝ่ ายตรวจสอบ
และรับรองคุณภาพ ฝ่ ายการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

สามารถศึกษาต่อในระดั
ใ บบัณฑิตศึกษาได้
ไ หลากหลายสาขา เช่น





เคมีอตุ สาหกรรม
วัสั ดุศาสตร์แ์ ละนาโนเทคโนโลยี
โ โโ ี
ปิ โตรเลียมและพอลิเมอร์
วิศวกรรมเคมี
วศวกรรมเคม



วิทยาศาสตร์การแพทย์
 สิง่ิ แวดล ้อม
้
 เภสัชศาสตร์
ฯลฯ

โครงสร้างหลักสููตร วท.บ.(เคมี)


หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต)
ิ
 วชาเฉพาะ
(ไ ่ ้ ่ 104 หนวยกต)
(ไมนอยกวา
่ ิ)


วิชาแกน (พื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)
28 หน่่วยกิติ
 วิชาเฉพาะบังคับทางเคมี 67 หน่ วยกิต
 วิช
ิ าเฉพาะเลือื กทางเคมีี 9 หน่่วยกิติ


วิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
 นิสต
ิ จะต้องผ่านการทําปัญหาพิเศษในปี
ใ สุดท้ายของการศึกษา
โดยเลือกหัวข้องานวิจยั ทีต่ นสนใจ

หลักสููตร วท.บ. (เคมี) พ.ศ. 2548


่ วิชา
ชือ

รหัส
108101
132111
175XXX
175XXX
XXXXXX
371111
387101
391111
481112
999021

Introduction to Economics
Principles of Management
Physical Education Activities
Physical Education Activities
Three Courses in Foreign Language
The Use of Library Resources
Arts of Living with Others
Service Industry Psychology
Introduction to Computer
Thai Language fot Communication



General Chemistry I
General Chemistry II
Basic Chemistry Laboratory
Calculus I
Calculus II
General Physics I
General Physics II
Laboratory in General Chemistry I
Laboratory in General Chemistry II
Principles of Statistics I
Principles of Biology
Laboratory in Biology



วิชาเลือกเสรี (6 หน่วย)



หน่วยกิต

รหัส

3
3
1
1
9
1
3
3
3
3

403223
403224
403231
403232

วิชาแกน (28 หน่วย)
่ วิชา
ชือ

รหัส
403113
403115
403118
417111
417112
420111
420112
420113
420114
422111
424111
424112

ศึกษาทัว่ ไป (30 หน่วย)

หน่วยกิต
3
3
1
3
3
3
3
1
1
3
3
1

403242
403243
403291
403312
403313
403321
403322
403323
403331
403332
403333
403342
403343
403412
403497
403498
402311
402312
402313
417241
420221
403XXX
403XXX
403XXX

วิชาเฉพาะ (67 หน่วย)
่ วิชา
ชือ
Organic Chemistry I
Organic Chemistry II
Chemical Quantitative Analysis
Laboratory in Chemical
Quantitative Analysis
Physical Chemistry I
Physical Chemistry II
Chemical Literature
Inorganic Chemistry I
Inorganic Chemistry II
Organic Chemistry III
Organic Chemistry IV
Organic
g
Chemistryy Laboratoryy
Instrumental Analysis I
Instrumental Analysis II
Laboratory in Instrumental Analysis
Physical Chemistry III
Physical Chemistry IV
Inorganic Chemistry Laboratory
S i
Seminar
Special Problem
Biochemistry I
Laboratory in Biochemistry I
Biochemistry II
Calculus III
Modern Physics
Elective Major Course
Elective Major Course
Elective Major Course

หน่วยกิต
4
4
2
2
4
4
1
4
3
3
3
2
3
2
2
3
3
3
1
1
2
1
3
3
4
9

กิจกรรมนิ สติ


นอกจากกิจกรรมต่าง ๆ ทีม่ หาวิทยาลัยและคณะ ได้จดั เพือ่
ิป
เสรมประสบการณและทกษะสาหรบนสตทุ
์ ั ํ ั ิ ิ กคนตลอด
ระยะเวลาการศึกษา สายวิชาเคมีได้จดั โครงการเพิม่ เติมเพือ่
เสริมสร้างความเข้มแข็งทัง้ ทางวิชาการและทักษะวิชาชีพแก่
นิสติ อาทิ





การอบรมภาษาอังกฤษสําหรับนักเคมี
โครงการดูงานและฝึ กงานนอกสถานที่
โ
โครงการบํ
าเพ็ญ
็ ประโยชน์
โ /์ จิตอาสา
โครงการสหกิจศึกษา

ค่าใช้จ่ายและทุุนการศึกษา


ค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็ นแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ
14,600 บาท
 นิสต
ิ สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือคณะ


ทุนขัดสน
 ทุนเรียนดี
 ทุนทํางาน
 ทุนสนับสนุ นการดูงานและการศึกษาระยะสัน
้ ในต่างประเทศ
 ทุนกูย้ ม
ื เพือ่ การศึกษา (กยศ)

งานวิจยั และบัณฑิตศึกษา


สายวิชาเคมีมบี คุ ลากรวิจยั ทีเ่ ชี่ยวชาญ มีเครื่องมือและห้องปฏิบตั กิ าร
ทีส่ ามารถรองรับงานวิจยั ด้านต่าง ๆ มีมความรวมมอดานการวจยกบ
ทสามารถรองรบงานวจยดานตาง
ความร่วมมือด้านการวิจยั กับ
สถาบันอืน่ ทัง้ ในและต่างประเทศ ได้รบั การสนับสนุนทุนวิจยั จากแหล่ง
ทุทนต่
นตาง
าง ๆ เชน
เช่น สกว
สกว. สกอ.
สกอ วช.
วช สวพ.มก.
สวพ มก และหนวยงานอนทงภาครฐ
และหน่วยงานอืน่ ทัง้ ภาครัฐ
และเอกชน อย่างต่อเนื่อง



หัวข้องานวิจยั หลักในสาขาวิชาเคมี ไดแก
หวของานวจยหลกในสาขาวชาเคม
ได้แก่


การสกัดและทดสอบการออกฤทธิ์ของสารสกัดจากพืช
 การจาลองแบบทางเคมคอมพวเตอรของระบบนาโน
การจําลองแบบทางเคมีคอมพิวเตอร์ของระบบนาโน
 งานวิจย
ั ด้านสิง่ แวดลอ้ มและด้านเกษตรเคมี

ติดต่อ


โครงการจัดตัง้ สายวิชาเคมี SC2-212






โทรศพท
โทรศั
พท์ 034-281105-7 ตอ
ต่อ 7642
โทรสาร 034-281057
ประธานหลักสููตร วท.บ. (เคมี) อีเมล์ faaswls@ku.ac.th
โทร. 0868139502

ห้องพักอาจารย์ ชัน้ 3 อาคาร SC2

ขอขอบคุุณ

